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Ett energiknippe med
stort djup
En ny styrelse
”En korsbefruktning
som kan bli klockren”

Distriktsföreståndaren
har ordet
Mötet med trädgårdsmästaren
Efter en ovanligt kall påsk är nu våren i antågande vilket är både härligt och lite besvärligt.
För många av oss kommer tiden framöver att
handla en del om trädgårdsarbete. När du gör
vår-fint i trädgården så kan du veta om att
du är i gott sällskap. Faktum är att Påskens
budskap om den tomma graven har en del
med trädgårdsarbete att göra och Jesus själv
framstår som trädgårdsmästare.

Jonas Hallabro

Jonas Hallabro
Carina Brandt

Bibeln beskriver att människan skapas för att
leva i en trädgård, en underbart god plats. I
denna trädgård lever människorna hela liv i
hela relationer och umgås utan hinder med
Gud själv. Från början så står det att Gud
vandrade i trädgården med de första människorna. Han var från början den store trädgårdsmästaren, skaparen av allting. Efter fallet
där människan valde synden och vänder Gud
ryggen och människan förvisas ur trädgården.
När Johannes berättar om påskdagen beskriver han hur Maria från Magdala står utanför
graven och gråter. Först möter hon två änglar,
men sen möter hon Jesus själv. Först känner
hon inte igen honom, men när han säger:
”Maria”, då känner hon igen hans röst, den
trygga, kärleksfulla Jesus som hon lärt känna.
Det är verkligen han. Det står liksom i förbifarten att hon tror att det är trädgårdsmästaren hon möter. Jag anar att Johannes inte bara
vill berätta att Maria misstog sig om vem hon
mötte. Jag tror att Johannes menar att Maria
på ett djupare plan faktiskt ser helt rätt. Hon
möter verkligen trädgårdsmästaren. Hon möter den återupprättade personliga relationen
med Gud själv, just så som det var i den första
trädgården.
Johannes säger i sitt evangelium att Jesus är
Ordet från begynnelsen. Nu är Jesus uppstånden från de döda, historien vänder och
upprättelsens tid har kommit. Den nya
skapelsen bryter nu fram. Först och främst

2

handlar det om människors upprättelse men
Nya testamentet stannar inte där, den bild
som målas upp är den av alltings upprättelse.
Hela kosmos påverkas. Trädgårdsmästaren är
tillbaka för att upprätta världen!
Gud har faktiskt redan från första början haft
planen att återlösa den skapelse om vilken han
en gång sa att den var god.
Jesus manar oss i Markus evangelium och
säger:
”Gå ut i hela världen och predika evangelium
för hela skapelsen” (Mark 16:15)
Centralt i detta evangelium som går ut till
hela skapelsen är detta att graven är tom!
Vi är kallade att vara Guds ambassadörer och
medarbetare för att föra ut uppståndelsens
kraft till en väntande värld. Varje gång vi i
lydnad till Kristus väljer att bli kanaler för
Guds rike och handla i kärlek och kreativitet,
varje gång som rättvisan segrar, varje gång
som fred och rättfärdighet sprider sig, varje
gång människor upprättas, familjer helas och
frestelser besegras så är uppståndelsens kraft
verksam!
Den i påsken förlösta uppståndelse-kraften
pekar i sin tur fram emot den dag som hela
skapelsen står på tå inför. Dagen då Trädgårdsmästaren kommer tillbaka för att slutligen
upprätta allt!

Jenny Bondesson

Vittnesbördet:

Therese Soukas
Privat

De tre vise männen och den store goda mannen

Under lång tid har tre familjer kämpat för att tre syskon från Bosnien som bott
hos dem ska få stanna i Sverige istället för att utvisas tillsammans med sin biologiska mamma som saknar möjlighet att ta hand om dem. Barnen känner inte sin
mor och kan heller inte det språk som mamman talar. Här följer en av mammornas, Jennys Bondesson medlem i EFS-kyrkan i Ängelholm, berättelse om vad
som hände efter en lång väntan där många människor engagerat sig.
Måndagen den 19 februari efter jobbet när
jag är på väg att hämta Eddie på förskolan,
ringde min mobil. Jag körde in på förskolans
parkering och fick då besked av media att migrationsdomstolen tagit beslut att undanröja
Migrationsverkets beslut om utvisning. ”Vad
tänker du?” ”Hur känns det nu?”

snart stod alla vi vuxna och kramades, grät och
skrattade allihop i hallen, medan Eddie fortsatte att leka med kompisarna. Eddie undrade
varför vi grät och jag sa som det var, att ibland
kan man gråta av glädje och lättnad, och att vi
skulle prata mer om det när vi kom hem – då
skulle jag förklara.

Samtalet blev ganska kort då jag behövde få
det bekräftat av advokat för att våga lita på det.
Några turer senare hade jag det bekräftat. Då
var det redan ute i media.

Först inom affären. Jag sa att Eddie kunde få
välja sin favoritkvällsmat. Vi köpte också röd
Zingo och Pepsi, då han även fick köpa läsk.
Eddie valde gulaschsoppa på burk, och väl
hemma värmde vi soppan och satte oss ner.

Kaos i mitt bröst och kaos i mitt huvud. Men
jag kunde inte sitta där i bilen på parkeringen.
Min man Peter och våra barn, Nils och Alma,
var i Österrike och åkte skidor. Eddie behövde få komma hem från förskolan och vi båda
behövde äta kvällsmat. Verkliga vardagslivet
knackade på bilrutan med andra ord.
Jag gick in för att hämta Eddie. Tårarna som
börjat rinna i bilen vägrade sluta rinna. Personalen och Eddie blev nog först lite oroliga men

Jag tog Eddies hand och berättade att jag var
så glad. Glad för att idag, för en timme sedan
fick jag reda på att det blivit bestämt att han
skulle få stanna.
Eddie minns mycket. Han minns tydligt sin
förra flytt i januari 2016. Kanske minns han
ännu mer, men jag vet inte hur mycket han
minns och hur mycket han förstår av allt. Men
han kramade nästan sönder min hand och höll
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fast min blick samtidigt som han frågade om
jag nu var hans riktiga mamma. Jag svarade
honom att ”ja”, men berättade också att jag
hela tiden känt att jag var det. Att han har växt
i mitt hjärta precis som han växt i sin andra
mammas mage. Eddie frågade då VEM det
var som bestämt det. Jag förklarade med ord,
papper och penna att det var tre nämndemän
och en rådman/domare som bestämt det. Att
vi talat om för dem på olika sätt att han var en
del av vår familj och att han därför behövde
stanna. Och idag bestämde de det. Då lämnade Eddie sin matstol och hoppade upp i mitt
knä och gav mig en lång, hård kram med naglarna in i nacken.

tittade på hans fina ansikte och lyssnade på
hans lugna andetag. Så hade jag legat och tittat på honom många nätter i höst, men då har
tårarna kommit av vanmakt, rädsla och hjälplöshet. Då hade bönen varit ”Hjälp” – denna
natten var den ”Tack”.

Eddie med sina biologiska syskon
Tisdag och onsdag tog jag ledigt från jobb
och Eddie ledigt från förskolan. Eddie och
jag gjorde enkla aktiviteter och bara ”var”.
Vi träffade kusiner och moster, mormor och
morfar. På torsdagen var jag tvungen att
återgå till vardagen med jobb och förskola.
Det var nog bra. Ibland är rutiner bra hjälp,
och jag befann mig i en märklig bubbla där
hjärnan verkade ha tagit semester. I denna
bubbla var ingenting annat viktigt, men där
kunde jag ju inte stanna för alltid.
Efter att vi dukat av ringde det på dörren.
Underbara vänner och familj klev in och firade med oss. Det blev blommor, massor med
popcorn, choklad, tårta och confetti. En härlig och kaotisk fest. När festen var slut, Eddie
somnat och jag var ensam vaken kvar i huset
satt jag i en fåtölj. Jag tittade på all confetti och
alla popcorn som låg blandat utspritt med en
massa lego över golv, bord och soffa. Det var
ganska tomt i huvudet, med endast ett fåtal
frågor som studsade omkring därinne. ”Vad
hände egentligen?”, ”Var det verkligen sant?”,
”Är oron över?”. Många glädjetårar och samtal
for i luften mellan Sverige och resten av familjen i Österrike den kvällen.
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Den natten ägnade jag åt att inte kunna sova.
Tårarna rann tyst nerför kinderna, tårar av
förundran, chock och tacksamhet. Ibland stod
jag ute i trädgården och såg upp mot grannarnas stjärna på flaggstången som de tänt för Eddies skull. Ibland låg jag bredvid honom och

När jag hämtade Eddie på förskolan på torsdagen berättade personalen vad Eddie berättat för alla under lunchen. ”Vi har vunnit! Jag
ska stanna! Det var de tre vise männen och
den store gode mannen som bestämde det!”.
Jag har sedan den 19 februari funderat mycket på alla människor som varit ett så stort
stöd för oss. I bön, i skrift, i underskrift, i att
sprida både debatt och kärlek, i att bidra i
sina professioner, och i att ge oss familjehem
och barn förutsättningar och möjligheter att
jobba och kämpa för barnen och deras mamma. En gång tidigare har jag stått här och
beskrivit den otillräckliga känslan av att bara
kunna säga ”tack”. Ett litet futtigt ord med
så enormt mycket innehåll. Ni har burit oss
– och utan er alla hade jag, Peter, Nils, Alma
och de andra två familjehemmen inte klarat
denna tiden. TACK!
Till sist vill jag lyfta fram Eddies förtydligade

till oss, och hur jag tolkar det. Det är vi alla. Vi
familjehem, familj, släkt, vänner, församlingsmedlemmar i både vår församling men också
många över hela vårt land. Det är barnens kompisars föräldrar, barnens förskolepersonal, kollegor, chefer i arbetet, socialtjänsten, medmänniskor i vårt avlånga land som vi aldrig ens har
träffat eller vet vem är.

Det är all media som har varit så respektfulla,
forskare i anknytningspsykologi och utvecklingspsykologi, psykologer och terapeuter som
skrivit utlåtande och bedömning gällande barnens anknytning och behov av stabilitet och
trygghet. Det är de båda advokaterna i ärendet.
Det är vi alla som är de vise männen. Det är Gud
som är den Store Gode.

Gåvor
EFS Sydsverige och Salt Sydsverige tar tacksamt
emot gåvor till vår verksamhet.
Ett stort tack!
EFS Sydsverige:
Salt Sydsverige:
Bankgiro: 1967900 Bankgiro 5275-8786
Swish 123 055 3461 Swish: 123 354 77 91

Enskilda gåvor mars 2018:
EFS Sydsverige 19 800 kr
Salt Sydsverige 8 900 kr
EFS aktiegåva 22 479 kr
Stort tack!

Hjärtslag:

Helena Eriksson

”Korsbefruktning som kan bli klockren”

Helena Eriksson

Det är torsdag kl 12.00. Precis som varje torsdag är det lunchbön med mat i Möllebackskyrkan i Karlskrona. Vid dörren tar kyrkoherde Pamela Garpefors emot.
Hon har ett smittande leende och en stor närvaro, hon är mycket mån om att
alla som kommer ska känna sig välkomnade. Någon kommer i sista minut och
utbrister under skratt att de bor granne med kyrkan men kommer ändå sist.
Man kan inte annat än må bra när man kommer hit. Atmosfären är livgivande.
Det är endast någon månad sedan Möllebackskyrkan i Karlkrona blev en samarbetskyrka
med Svenska kyrkan. Men i verkligheten har
man samarbetat på olika sätt under en längre
tid. I juli 2016 stod kyrkan klar efter en stor
ombyggnation som möjliggjordes tack vara
att Svenska Kyrkan köpte in sig i fastigheten
med 30 %. Redan då började man flytta in
verksamhet från Svenska Kyrkan i Möllebackskyrkan, det rörde sig om barnverksamhet och
caféträffar. Nu har man alltså gått hela steget ut
och skrivit på ett samarbetsavtal.
– EFS-föreningen och Svenska Kyrkan i Karlskrona har samma puls och vi går i takt, säger
Tobias Eriksson, ordförande i föreningen. Vi
hoppas att detta ska få blomma ut i full kraft.
De förtroendevalda, de ideella och de anställda ska fogas samman och hitta en rytm som
fungerar för alla. Församlingen är förväntansfull även om man ännu inte kan se var man
kommer att landa.
Jan Karp, som varit ordförande i många år och
har varit med i processen, är mycket nöjd:
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– Det här är något som har mognat fram ända
sedan vi skrev första samverkansavtalet 2001,
menar han. Det känns bra och man ser redan
nu att det går inte en dag då det inte är en aktivitet i kyrkan. Det känns verkligen bra och jag
ser på framtiden med stor förväntan.
Tobias fortsätter:
– Det har varit en medveten process sedan vår
förre präst Glenn Sjöberg slutade för lite över
ett år sedan. Det har funnits ett ”snart så” under en längre tid och nu är vi där. Nu väntar vi
och längtar efter en präst till samarbetskyrkan,
annonsen är ute och vi hoppas hitta rätt!
Tobias och Pamela har ett väldigt levande samtal sinsemellan. De har båda oerhört positiva
personligheter och man märker att de har funnit varandra i processen. De sjuder av längtan
efter det nya och förändring är inte något de
väjer från.
– Vi har en bra bit kvar att gå, säger Pamela.
Det kommer att behöva kompromissas från
båda håll med det finns någon vackert i den

föreningen. Det är redan ett härligt samarbete
som bara kan bli bättre.
Svenska Kyrkan i Karlskrona har fyra olika
kyrkor, alla med olika inriktning och Pamela
ser Möllebackskyrkan som en missionstation
även om de andra kyrkorna också är det. Hon
menar att man kanske mer tydligt kan nå ut
till fler människor här. Kyrkan ligger så centralt det går i staden.
– Det finns en vardagsexistens här, säger Pamela med ett leende.

Trefaldighetskyrkan mitt på torget i Karlskrona ingår i pastoratet.

Varje torsdag erbjuds lunchbön i Möllebackskyrkan.
Pamela är själv uppvuxen inom EFS i Kalmar
och hennes far har arbetat som distriktsföreståndare. Hon kom tidigt med i Svenska kyrkans unga och menar att hon har med sig högkyrkligheten men även EFS, något hon tycker
är spännande att få ihop.

Föreningen ansvarar för Söndagsstunden för
barnen under söndagsgudstjänsten. Man är
ungefär 10-11 barn men hoppas att detta ska
öka efterhand i och med samarbetet. Både Pamela och Tobias längtar efter att få se att det
flödar av liv i Möllebackskyrkan. Att det ska
vara lätt för människor att komma in i olika
grupper och att man ska få lära känna varandra
på ett djupare plan i vardagen . På många vis
finns redan allt detta i Möllebackskyrkan men
nu är det dags för mer!

– Vi har helt fantastiska präster i Karlskrona,
säger Pamela. Allt från liberala till konservativa
men alla vet inte vad EFS är. Det blir verkligen
ett skapande samtal med dem i den här processen.
När man funderar på hur man ska gå framåt
i Möllebackskyrkan består en stor del av vem
den nya samarbetsprästen är, vilka gåvor han
eller hon har men även om vilka visioner som
han eller hon bär på. Man är helt på det klara
med att man tillsammans ska bygga upp den
nya kyrkan.
– EFS-föreningen har idag 65 medlemmar och
antalet gudstjänstbesökare dalar, säger Tobias.
Det ska vi vara ärliga och säga. Den gudstjänst
som idag samlar flest besökare är Ett himla café
men då är det i gengäld fullsatt. Då tar vi bort
alla kyrkbänkar och gör café av hela kyrkan för
att skapa en mer avslappnad miljö.
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Salt Sydsverige:
Att vara precis som man är

Helena Eriksson
Helena Eriksson

Det återstår bara timmar av lägret. Tonåringarna packar ihop sina saker och städar sina rum. När de är färdiga hamnar de en efter en i en sofforna i dagrummet.
Det skrattas, det berättas, det delas roliga saker på mobilerna. Sakta men säkert
börjar en lovsång höras och efterhand hänger de på, en efter en. Till sist ljuder
lovsången starkt och förtroendefullt. De sjunger från hjärtat, det är äkta.
Årets Winter Light på ÅhusGården blev verkligen härligt! Man hade turen att få 25 cm snö
på gården bara dagarna innan lägret började,
det kan ju aldrig vara fel. Naturligtvis blev
det tid för åkning i sopsäck nedför backarna
ett par, tre gånger under dagarna. Dagar som,
så många gånger förr när det är Light-läger,
handlar om att vara sig själv. Dessa 12-13och 14-åringar är väl medvetna om att de kan
slappna av på ett annat sätt när de är på läger
eller när de är i kyrkan. Varje gång Livsluft besöker ett Light-läger är det detta tonåringarna
vill prata om vilket visar hur viktigt det är för
dem.
– I skolan så finns det andra förväntningar på
oss, säger Joanna när de sitter ner för att äta
lunch. Man är inte accepterad för den man är
liksom.
Runt matbordet börjar man prata om olika saker som händer i skolan och om hur eleverna
pratar med varandra. Man kommer fram till
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att det handlar om attityd, och den är inte bra.
– Kanske har det att göra med att i kyrkan eller
när man är på läger så samlas vi som har gemensamma intressen, säger Ella. Här behöver
man inte låtsas.

På frågan om man berättar om man är kristen
eller ej i skolan är det ingen av de som sitter
runt matbordet som väjer i den frågan. De
flesta av kompisarna vet att de är kristna men
det är ändå lite krångligt, ska man berätta
eller ska man inte berätta för nya. De menar
att det är lätt att bli dömd på förhand och nya
kompisar inte ser dem fullt ut för vem de är.
Samtidigt vill de inte hymla om Jesus, det är

de överens om. Det är spännande att höra deras mogna tankar och de tycker om att diskutera sådana viktiga frågor.
– De är verkligen ljuvliga de här tjejerna och
killarna, säger lägerchef Lotta Nordling. Samtalen om vad det innebär för dem att vara kristen har varit otroligt spännande och de har
varit väldigt öppna, både i stor grupp och i
smågrupperna. Det tänks en hel del, det märks.

Under lägret har tonåringarna själva skapat en
gudstjänst. Man delade in sig i olika grupper
och med stöttning från ledarna jobbade man
på teater, dans, sånger, bönestationer, mötesledning och vittnesbörd.
– Det blev en otroligt fin gudstjänst, säger Lotta. De vet vad de vill och hur de vill presentera
budskapet om Jesus men även hur de vill lovsjunga Honom. Vi avslutade gudstjänsten med
att äta de vackra och roliga tårtor som barnen
gjort under tårttävlingen. Vissa smakade gott
men det gjorde inte andra…

– Ledarna är bara bäst, utbrister Amanda, Miriam och Lydia.
Dessa tre tjejer är på sitt allra sista Light-läger
då konfalägren i sommar hägrar. De är överens
om att det är lite sorgligt men man kan också
se på dem att de är redo för det nya som kommer med ungdomsläger och ungdomsgrupper.
– Jo, vi längtar till konfat, det ska bli spännande och kul, säger de med en mun.

Tonåringarna på Light-lägret är härligt frimodiga och oförstörda i sina tankar. De följer
Jesus, punkt slut. De inser trots sin unga ålder
hur otroligt viktigt det är att finna platser där
de helt och fast kan var sig själva. Där de vet
att de inte blir dömda utan där de är sedda
som värdefulla och där de är viktiga. Precis
som de är.

Lotta skrattar när hon berättar. Att vara med
just denna åldersgrupp när något som betyder
mycket för henne. Det syns och tonåringarna
märker det också.
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Pulsen på:
atio

Ett energiknippe med stort djup

Sällan möter man någon som ständigt strålar såsom hon gör. Hennes blick är tydlig och varm.
Hon ser varje människa och leendet lämnar aldrig hennes ansikte. Det är viktigt för henne att
ge alla samma bemötande, de ska känna sig sedda, uppmuntrade och unika. Det är vad varje
människa som möter Louise Malmborg, ungdomsledare i EFS-kyrkan i Ängelholm, gör. Känner
sig sedda, uppmuntrade och unika.
Sedan höstterminens början arbetar Louise på
40% som ungdomsledare i kyrkan samtidigt
som hon studerar till studie- och yrkesvägledare på heltid. Man kan tycka att det låter mycket men Louise får tiden att gå ihop mycket för
att övriga i arbetslaget är villiga att anpassa sina
tider efter hennes studier.
– När jag fick telefonsamtalet från de som arbetade med att rekrytera en ny ungdomsledare hade jag inte haft någon tanke på att söka
tjänsten, berättar Louise leende. Men när de
ringde och berättade om sina tankar så kändes
det rätt direkt att, ja – det var för mig.
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Louise är uppvuxen i ett kristet hem där kyrkan varit en naturlig del. Man hörde hemma i
S:t Olof i Helsingborg men ett år innan konfirmationen tillbringade familjen tio månader
i Thailand. Familjen var inte en del av en församling där utan firade gudstjänst hemma i
den mån de kunde. Vid ett tillfälle mötte de
en familj som tillhörde en mer karismatisk
församling i Sverige. De bad tillsammans och

På fritiden leder Louise dans på Friskis och
svettis.
Louise hörde för första gången någon som talade i tungor. Pausen från församlingslivet i
kombination med den underliga upplevelsen
att höra någon tala i tungor för första gången
ledde till att Louise ifrågasatte den tro hon och
hennes familj bekände sig till. Hon berättar att
hennes föräldrar pratade med henne och systern om att det var upp till barnen själva att
välja om de ville följa Jesus eller inte.
– Det var ett uppvaknande för mig, säger Lou-

ise fundersamt. Det var mitt beslut, jag kunde
inte leva på mina föräldrars tro.
Det blev dags för konfirmation och Louise
minns att hon sa till Gud att nu hade han en
månad på sig att visa sig för henne. Det blev
inga blixtnedslag eller brinnande buskar men
han ryckte tag i henne. En längtan och en nyfikenhet väcktes.
Under sin gymnasietid började hon, som var
gymnast sedan tidigare, att dansa och det blev
viktigt för henne. Hon hörde om en bibelskola i Australien, Hillsong college, som hade en
danslinje, det lät intressant.
– Jag var inte riktigt säker i min tro men bibelskola och dans lät som en bra kombination,
säger Louise. Jag visste egentligen inte alls vad
jag gav mig in på. Flytta hemifrån, flytta till ett
nytt land och börja en ny skola som jag inte
visste mycket om. Idag kan jag se tillbaka och
tänka att det var lite naivt men samtidigt blev
det väldigt bra. Det var häftigt att inse att man
kunde göra en nystart på det sättet.
Det blev så bra att Louise stannade i två år.
Hennes tro blev stabil och hon växte som
människa.
– Min relation med Jesus växte under tiden på
Hillsong, säger Louise och ler åt minnet. Jag
såg att kyrkan kan vara fantastiskt rolig och att
det fanns fler sätt att “göra kyrka” än det jag
förut upplevt. Jag såg att det är kul att engagera sig och jag insåg att Gud har en kallelse
för mig. Gud och jag skapade mitt liv tillsammans.
Under hennes tid i Australien bytte hennes
föräldrar kyrka och kom till Ängelholm. Louise hade varit i kyrkan någon gång och hennes rumskamrat i Sydney hörde hemma i just
EFS-kyrkan. Det blev naturligt för dem båda
att tänka att det var dit man skulle komma tillbaka och de visste tidigt att de ville teama i
församlingen.
– Jag teamade i 1,5 år, säger Louise. Jag lärde
mig mycket och mina tankar gick ofta kring
olika kyrkors kultur och uttryck men jag såg
också att Gud jobbade med mig lika mycket
här i Sverige som han gjort i Australien. Han
är densamme överallt.

Dansen har Louise tagit sig med till EFS-kyrkan som redan hade olika dansgrupper. Hon
har kommit med en ny dimension och, liksom
hon gör i allt ungdomsarbete, låter hon de unga
få ta plats och prova på ledarskap och ansvar.
Helena Bonde, som ansvarar för barnarbetet
i församlingen, har bara gott att säga om sin
kollega:
– Louise är väldigt smidig och effektiv, säger
Helena. Det hon tar på sig fixar hon, hon är
pålitlig och snabb att verkställa. Hon är kanske
inte den som hörs och syns men hon gör ett
stort arbete lite bakom.
Helena forsätter:
– Hon är smidig som person också och kan
prata med alla på ett behagligt sätt samtidigt
som hon är en god lyssnare. Jag är glad att ha
henne som kollega!

Sedan snart ett år tillbaka är Louise gift med
Johan och tillsammans drömmer de om att
någon gång i framtiden bo en period utomlands.
Louise stora styrka enligt henne själv är att hon
är handlingskraftig. De flesta skulle hålla med
men skulle nog säga att en ännu större styrka
hon har är hennes unika sätt att uppmuntra
människor. Bara genom ett kort möte får hon
människor att gå med lite rakare ryggar och
känna sig unika. Hon vet själv vem hon är i
Jesus och att hennes identitet ligger där. Det är
så tydligt att det smittar av och inspirerar bara
genom att möta henne. En stor och viktig gåva
som hon förvaltar mer än väl.

Helena Eriksson
Frida Lubera, privat,
Helena Eriksson
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I mina tankar:

Christoffer Kullenberg
är inte något speciellt i vår lutherska tradition,
alla döpta kan egentligen göra det som prästen
gör. Det är inte min prästvigning som gör att
nattvarden blir giltig när jag leder densamma,
utan det är Guds löften och Guds ord som gör
det.

Vad är väl en präst? Tillsynes kan det
vara något speciellt, nästan som om
de människorna har nått en ny andlig nivå. Gud har kallat dem till tjänst i
kyrkan. Wow. Men vad är väl en präst,
om inte en helt vanlig kristen?
Den 21:e januari vigdes jag till präst i Lunds
domkyrka, något som jag känt mig kallad till.
Efter studier motsvarande 5,5 år så är jag framme vid målet – prästvigningen. En stor stund.
Ett ämbete att gå in i, med allt vad det innebär. Tystnadsplikt, förvaltande av sakramenten, predikande, undervisning, begravningar,
dop, vigslar och ledande av församlingen. Det
känns stort och speciellt. Men mitt i allt detta
omvälvande, så kan jag inte låta bli att tänka
på det faktum att jag är en präst bland präster.
Och det har jag ju varit så länge som jag har
varit döpt och kristen. Det är inget nytt som
kommer med min prästvigning.

Så varför prästviger vi då folk? Jo, för den goda
ordningens skull och för att församlingen utser vissa människor till ett officiellt uppdrag att
förkunna Guds ord och förvalta sakramenten.
För att vissa människor ska få göra heltidstjänst
för församlingen och tjäna den, bygga upp och
leda den. Inte för att dessa människor på något
sätt är speciella genom sin vigning, utan för att
församlingen behöver ledare som tjänar den.
Detta betyder inte på något sätt att jag ser ner
på min prästvigning, jag är stolt, glad och känner mig priviligierad över att få gå in i denna
uppgift. Jag ska göra mitt bästa i att tjäna församlingen och undervisa dem i vad det innebär att alla kristna är ett heligt prästerskap. Vi
tillsammans bär uppdraget att i vår vardag förkunna Guds ord, vi är alla delaktiga och medansvariga för församlingens liv och lära, även
om prästen speciellt utsetts till detta. Det är
aldrig enbart prästens uppdrag.
Vilken jag personligen tycker är ganska skönt.
Upp 1:5b-6 Han som älskar oss och har löst oss
från våra synder med sitt blod och som har gjort
oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och
fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.

Petrus skriver om detta i sitt första brev: 1 Pet
2:4-5 När ni kommer till honom, den levande
stenen, ratad av människor men utvald av Gud
och ärad av honom, då blir också ni till levande
stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt
prästerskap och kan frambära andliga offer som
Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
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När vi kommer till Jesus blir vi ett heligt prästerskap, vi kan alla frambära det andliga offer
som Gud vill ta emot. Den som är prästvigd

Christoffer Kullenberg
privat

Salt Sydsverige:

atio

En ny styrelse

Den 18 mars var det dags för Salt Sydsveriges årsmöte. Det blev en
dag som började med gudstjänst innan lunch serverades och vi bjöds
på underhållning. Själva årsmötet blev intressant med många frågor
och en ny styrelse valdes.
Anton Åkesson från Hörby fortsätter i styrelsen som ordförande. Det blir hans tredje år på
den posten men femte år i styrelsen. Anton går
på musiklinjen på Furuboda folkhögskola och
drömmer om ett Salt Sydsverige som får vara
med och skapa stora förändringar för kristna
och icke-kristna i Sydsverige.

De är alla tre aktiva i sina lokala församlingar
och ser nu framemot att få en mer framträdande roll i distriktet.

Måns Wieland blev valt till vice ordförande och det är hans andra år i styrelsen. Måns
kommer från Ljungbyhed och arbetar som
ungdomsledare i Svenska kyrkan.

- Det ska bli spännade att lära mer om Salt
Sydsverige, säger hon med ett leende.

Både Moa Forssman och André Olofsson har
funnits med i styrelsearbetet i många år och
de sitter kvar ännu ett år. Moa läser till sjuksköterska och bor i Helsingborg. Hon önskar
att hos Salt Sydsverige ska finnas något för alla
och att fokus naturligt ska ligga på Jesus. André arbetar på förskola i Sölvesborg och vill att
Salt Sydsverige ska vara en stor och stark förening som leder barn och ungdomar in i ett
tryggt liv med en säker tro på Jesus.
Nya ledamöter i styrelsen är Rebecka Strömblad från Svalöv, Lotta Nordling, Höganäs och
Hedda Bengtsson, Helsingborg.

Hedda finns med i en styrelse för första gången
och ser det med lite skräckblandad förtjusning
men tar uppdraget på stort allvar.

Styrelsen har två suppelanter, det är Louise
Lindfors från Röke som är suppleant för andra
året medan Oskar Karlsson är ny för i år.
Oskar bor i Halmstad för tillfället där han läser
till sjuksköterska. Både Lousie och Oskar ser
att Salt Sydsverige behövs för att öppna samtalet och sökandet efter Jesus och man önskar
att barn och ungdomar får möjlighet för detta
på våra läger och andra arrangemang.

Helena Eriksson
Carnia Brandt, privat
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Salt Sydsverige:

Vill du vara med - ledare sökes

Salt Sydsveriges vision och strävan är att barn och ungdomar ska få lära känna,
komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge näring åt en tro som håller i
vardagen och ge utrustning för att växa som kristen samt arbeta för mission i Sverige och utomlands. Det finns många olika sorters arrangemang för att förverkliga
detta och Salt Sydsverige är stolta över att ha 1100 medlemmar i sitt register. Men
utan frivilliga ledare skulle det inte finnas något Salt Sydsverige eller några läger
i vårt distrikt. Tyvärr har vi dock problem med att hitta ledare för närvarande och
läger har ställts in.
Under 2017 var 143 ledare med i verksamheten. Det var barnläger, tonårsläger, ungdomsläger, ungdomskvällar och mycket mer som var
igång. Men varför väljer man att finnas med
som ledare på läger? Livsluft frågade några av
dem som varit med:
– Det är viktigt att vi anordnar läger för barn och
ungdomar, säger Kajsa
Starfelt som varit med
som ledare flera gånger.
Det är en förmån att få
vara med och dela den
upplevelsen med barnen
och de andra ledarna.
De senare åren har Kajsa funnits med som ledare på Föräldrafritt:
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– Det är ett bra läger bra eftersom barnen då får
åka tillsammans med en annan vuxen än sina
föräldrar, men som de känner väl och känner sig

trygga med. Dessa läger är en bra inkörning till
att sen våga åka själv på andra läger.
Hannes Olausson har
funnits med på flera tonårsläger:
– Jag har valt att vara
ledare i Salt för att
jag älskar att hjälpa
människor växa i sin
tro, säger Hannes.
Jag älskar även att växa själv och det tycker jag
att jag gör varje dag när jag är ledare. Man märker verkligen att Gud är närvarande på lägren
och vill träffa alla ungdomarna på lägret.
Något som står i Salt Sydsveriges verksamhetsplan är att man ska bygga upp nya unga ledare.
Detta gör man genom att ta med nykonfirmerade ungdomar som ledare och ser till att de
praktiskt får finnas med och sakta men säker
lära sig om ledarskap. En som började sin ledarbana på det viset är Simon Knutsson, som

senare kom att arbeta som distriktskonsulent
för Salt Sydsverige och nu studerar till präst.
– Att jag fick förtroendet att vara ledare inom
Salt i tidig ålder har
betytt oerhört mycket
för mig, säger Simon
fundersamt. Jag var nog
inte särskilt duglig till
en start men många har
visat stort tålamod vilket gjort att jag alltid vågat vara mig själv.
Han fortsätter:
– När jag blir präst kommer jag att ta med mig
Salts ledarträning och filosofi: att ge ungdomar
förtroende, tålamod, mandat och bibelförankrad undervisning om lärjungaskap.

chef känner att uppgiften inte blir alltför stor.
Man får heller inte glömma att vi som arbetar
på Salt Sydsveriges expedition gör så mycket av
det förberedande arbetet vi kan, naturligtvis i
samråd med lägerchefen.
Det är främst distriktskonsulenten som finns
med i hela planeringsarbetet inför olika arrangemang.
– Min främsta uppgift är att underlätta för de
frivilliga ledarna, säger Charlotta. De ska kunna
komma in i planeringsarbetet och veta att det
har stöd i allt som behövs för att få ett läger att
fungera. Så mycket jag kan göra, gör jag. Sedan
är det ofta att ledarna själva vill planera sin del
på lägret och kreativiteten är stor!

Det finns alltså väldigt många som vill finnas
med på Salt Sydsveriges olika arrangemang och
antalet som varit med under årens lopp är stort.
Man kan inte bli annat är överväldigad över
intresset som har funnits och som finns. Idag
finns det också många som vill finnas med som
ledare men det har inte varit riktigt lika lätt att
hitta villiga under detta läsår.
– Det finns många som vill finnas med som
ledare och det är otroligt roligt, säger Charlotta Nordström, vikarierande distriktskonsulent.
Framför allt är det unga tjejer och killar som vill
vara med. Det som är lite svårare just nu är att
hitta lite äldre ledare, de som vill vara lägerchefer och ha lite mer ansvar.

Om det är så att du vill finnas med på läger som
ledare, hör av dig till Charlotta! För att vara
ledare behöver du ha konfirmerats men någon
övre gräns finns inte. Vi behöver alla åldrar i
vår verksamhet! Salt Sydsverige ser framemot
att möta just dig! Anmäl dig som ledare på
http://saltsydsverige.nu/ledare/
Du når Charlotta på 0703 -38 80 64 eller
charlotta.nordstrom@efssyd.org

Detta har lett till att ett barnläger blivit inställt
under läsåret och det såg ut som om sommarens
ungdomsläger, Midsommarljus, även det skulle
blir inställt men det blir av då man fått ledare.
– Vi har på senare år försökt att dela lägerchefens uppgift på två personer där det har passat
sig, säger Charlotta. Det gör att man som läger

Helena Eriksson
Anne-Marie Öhman,
Helena Eriksson, privat
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Om adressen är felaktig, var god sänd rätt
adress till Livsluft c/o EFS Sydsverige
Vallgatan 9, 281 31 Hässleholm
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